Ar direktora rīkojumu apstiprināts Nr.46, 23.04.2018.

9.klases mācību līdzekļi 2018./2019.gadam
Bioloģija
•
•
•
•
•
•
•

Pierakstu klade;
Pildspalva;
Zīmulis;
Lineāls;
Krāsu zīmuļi;
Plastilīns;
Dzēšgumija;

Ģeogrāfija
• Pierakstu klade;
• Pildspalva;
• Zīmulis;
• Lineāls;
• Krāsu zīmuļi;
• Mape darba lapām;
• Dzēšgumija;
Latvijas un pasaules vēsture
•
•
•

Klade pierakstiem, var būt iepriekšējā gada.
Pasaules vēsturē un Latvijas vēsturē var būt viena biezā klase.
Mapīte kopēto materiālu apkopošanai.

Mājturība (meitenēm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mapīte pierakstu lapām, darba lapām,
rakstāmpiederumi, lineāls,
krāsu zīmuļi,
tamboradata piemērota smalkiem kokvilnas diegiem,
kokvilnas tamborējamie diegi- paraudziņu un sedziņas tamborēšanai,
krāsainu dziju kamoliņu atlikumi-gobelēnam (nelielam, apm. 15X 20),
individuālam noslēguma darbam nepieciešamie materiāli-pēc skolēna ieceres, (darbs
jāizstrādā kombinējot 2 tehnikas-tamborēšana+šūšana vai adīšana+šūšana, vai kā
citādi),
produkti ēdiena gatavošanai, uztur mācībai-vienosimies darba procesā.
Mājturībā nepieciešamos materiālus ieteicams iegādāties veikalā XL Salā –
KUMODE. Vai Liepājā Zivju ielā ir veikals –Audumi (netālu no Zinātniskās
bibliotēkas, uz tirgus pusi).

Angļu valoda
•

klade (obligāti), ja jau ir tāda, tad turpinām

Sociālās zinības
•
•

8. klasei ir mācību grāmata,
turpinām iesāktās pierakstu klades, ja nav, iegādājamies plānās klades.

Matemātika
•
•
•
•
•
•
•

biezā A4 klade cietos vākos,
2 apvākotas rūtiņu burtnīcas,
lineāls,
uzstūris,
transportieris,
cirkulis,
krāsu zīmuļi.

Fizika
•
•

klade ( iepriekšējā gada ),
kalkulators.

Deju pamati
•

češkas vai speciālie deju apavi.

Latviešu valoda un literatūra
•
•
•

Pierakstu klade, var izmantot iepriekšējā gada pierakstus, ja nav pierakstīti;
Vāciņi vai mapīte ar kabatiņām darbiņiem (var izmantot jau esošo);
Zila pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai krītiņi, līmes
zīmulis, lineāls, šķēres.

Vizuālā māksla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guaša krāsas ( vismaz 6 krāsu kastīte + balta)
otas – (plakana liela, vidēja, maza),
eļļas pasteļkrītiņi -(12 krāsas),
krāsainie (akvareļa) zīmuļi,
melna tintes pildspalva vai rabidogrāfs,
dzēšgumija,
zīmuļu asināmais,
parastie zīmuļi -cietība HB, B,
līmes zīmulis,
šķēres,
lineāls 30 cm;

_________________________________________________________________________

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna
________________________ izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un
individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas vecāki).
Datums:____________________/
Paraksts: ___________________/

